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A szakmájába szerelmes harmadik ge-
nerációs optikus és negyedik generáci-
ós virágkötő, az elkötelezett hentes, aki 
Magyarország összes állattelepét bejárja, 
hogy a legfinomabb húsokat megtalál-
ja, és akit a tűzhely mellől is felhívnak a 
vásárlói. Az óvónő, aki minden gyermek 
nevét tudja, akivel valaha együtt játszott, 
és az ékszerboltos, akinek fotót küldenek 
a vevői az eljegyzésükről. A szakmaváltó 
édességboltos, a kollégáinak hálás ét-
teremtulajdonos, a szülők vállalkozását 
folytató és fejlesztő papírárus. Három 
fontos dolog köti össze ezeket az embe-
reket: rajongva szeretik azt, amit csinál-
nak, nem kötnek kompromisszumot, ha a 
minőségről van szó, és tagjai a Rózsakert 

Bevásárlóközpont közösségének. Tavalyi 
ünnepi magazinunkban indítottuk el és 
most folytatjuk azt a sorozatot, amelyben 
bemutatjuk a bevásárlóközpont bolttulaj-
donosait, hogy közelebb hozzuk egymás-
hoz, közösséggé formáljuk látogatóinkat 
és az itt dolgozókat.
 
Az elmúlt évek egymást követő nehéz-
ségei és a jelenünket átható bizonyta-
lanság még inkább egyértelművé tették 
közösségeink szerepét az életünkben. Mi 
továbbra is az a hely szeretnénk marad-
ni látogatóink életében, ahol szeretve, 
megbecsülve és biztonságban érezhe-
tik magukat. Ahol ismerősként tekintünk 
egymásra. 

KEDVES OLVASÓ!

Juhász András
Center manager

E X K L U Z Í VE X K L U Z Í V

drPhone

moyo
virág

Várjuk Önöket szeretettel az adventi időszakban és 2023-ban is!



TÓBIÁS OPTIKA 
1. EMELET

Még a Marson is 
az ő lencséjüket használják 
Már hatévesen tudott, akart, szere-
tett dioptriát mérni, és azóta sem 
szűnt meg a szakma iránti rajon-
gása Tóbiás Krisztinának, a nagy 
múltú Tóbiás Optika tulajdono-
sának. Még most, közel fél évszá-
zad múltán is nap mint nap hosszú 
órákat foglalkozik egy-egy vendég-
gel, ahogy ő fogalmaz, „végigveze-
ti” őket a tökéletes kontaktlencse 
vagy szemüveg kiválasztásának fo-
lyamatán. Záhonytól Sopronig, de 
még a határon túlról is visszajárnak 
hozzá a vásárlók.

A „Tóbiások” ugyanis messze nem 
csak kereskedők. „Mi optikai szak-
emberek vagyunk, látszerészek, op-
tometristák, gyártók és fejlesztők” 
– mondja Krisztina, aki nem érzi 
súlyos örökségnek mindazt, amit 
családja 70 év alatt a szakmában el-
ért, pedig felsorolni is nehéz. Sokkal 
inkább motiválják, folyamatos fej-
lődésre és szakmai szerepvállalásra 
késztetik az elődök sikerei. 

A családi optikát a nagyszülei ala-
pították 1949-ben a Bem rakparton, 
az üzletet – mint meséli – tízszer 
akarták államosítani, de mintha a 
különleges törésű lencsék ezeket a 
próbálkozásokat is visszaverték vol-
na. Magyarországon ők gyártottak 
először bifokális lencsét és ők al-
kották meg a legnagyobb dioptriájú, 
35-ös erősségű üveget is. Részt vet-
tek a kemény kontaktlencse gyár-
tási technológiájának kifejlesztésé-
ben, amellyel 1958-ban elnyerték a 
Brüsszeli Világkiállítás innovációs 
díját. Még a Marsra is eljutottak: ők 
hozták létre a világ első 360 fokban 

látó lencsét, amely azóta a marsjáró 
része. Mindemellett pedig rendület-
lenül szolgálták a vevőket.

„Nálunk a konyhaasztal egyik 
felén szemüveglencsék és dioptria-
mérők voltak, a másik felén ettünk 
– idézi fel Krisztina. – Folyamatosan 
és észrevétlenül tanultam a szakmát 
otthon, az optikus iskolában többet 
tudtam, mint bármelyik tanár.”

A Tóbiás család nem sokkal az 
üzlet megalapítása után költözött a 
Rózsadombra, ezer szállal kötődnek 
a környékhez, így nem is volt kér-
dés, hogy elfogadják a tulajdonosok 
meghívását. 1998. november 12-én a 
Tóbiás Optika is megnyitott a házzal 
együtt. Az üzlet azóta is ugyanazon 
elvek mentén működik: széles vá-
lasztékkal, egyedi termékekkel és 
személyre szabott vizsgálattal várja 
a vevőket. „Nálunk az ember van fó-
kuszban: a személyre szabott kiszol-
gálás az erősségünk. 3D-s, egyedi 
szemvizsgálónkban minden rész-
letre rákérdezünk és modellezzük a 
használat körülményeit. Mindezek 
után közösen választunk olyan kere-
tet, amelybe a szükséges lencse meg-
felelően beilleszthető, és amelyben 
az ügyfél jól érzi magát. Olyan spe-
ciális látáskorrekciós igényekkel ér-
kező embereket is képesek vagyunk 
kiszolgálunk, akiket máshol nem 
tudnak ellátni – mondja Krisztina. 
– Ez azért lehetséges, mert komplex 
a szaktudásunk, a családom négy ge-
neráció óta ebben a szakmában dol-
gozik és oktat. Csodálatos érzés hoz-
zájárulni az emberek jó látásához. 
Ezt hívják úgy: szakmaszerelem.”

„Csodálatos 
érzés hozzájárulni 

az emberek jó 
látásához”



CSUPA CSOKI
-1. SZINT

„Küldetésünknek 
érezzük, hogy 

színt vigyünk az 
emberek életébe.”

Édes különlegességek 
a világból
Mindhárom dolog ott van Rita és Tamás körül a Csu-
paCsokiban, amit szeretnek: Anglia, a különleges 
édességek és a vizsláik. Nap mint nap megélik: érde-
mes volt váltani, vállalkozásba fogni.

Az évtizedeken át multinacionális cégeknél dolgo-
zó pár öt évvel ezelőtt döntötte el, hogy édességboltot 
nyit, főként angol termékekre alapozva. A speciali-
záció adott volt, Ritáék ugyanis rajongva szeretik a 
szigetországot. „Nincs rokon, ismerős, mégis odahúz 
minket valami, minden alkalommal olyan, mintha 
hazamennénk – mondja Rita. – Talán az előző éle-
tünkben élhettünk ott.” És ha már ott vannak, akkor 
végigkóstolják az édességeket és teákat, kiválasztják, 
hogy mit mutatnának meg szívesen a hazai közön-
ségnek is. A választékuk azonban nem korlátozódik 
angol és skót termékekre, bár valószínűleg nem na-
gyon akad olyan hely az országban, ahol ennyiféle brit 
édesség koncentrálódik egy helyen. A többi országból 
is a különlegesebb termékeket rendelik meg: az olasz 
Majani és a német Peter’s magas árkategóriás csoko-
ládé éppúgy megvásárolható náluk, mint az amerikai 
Twizzlers gumicukor.

Fontosnak tartják, hogy azokat is ki tudják szolgál-
ni, akik ételallergiában vagy cukorbetegségben szen-
vednek, így mentes gumicukrok, müzli, csokoládék 
is bekerültek a választékba – ezekből szintén nem a 
hiperekben is megtalálható márkákat tartják. Az ün-
nepi időszakban még a szokásosnál is bőségesebb a kí-
nálat, egy-egy adventi naptár – az időgép-doboz vagy 
a cukorkaboltot idéző összeállítás – játékot és külön-
leges meglepetéseket ígér.

„Küldetésünknek érezzük, hogy változatosságot 
vigyünk az emberek életébe – hangsúlyozza Rita –, 
hogy megmutassuk, különleges édességekkel milyen 
örömet tudunk szerezni másnak vagy magunknak.”

A színt, életet nem csak a finomságokkal költöztet-
tek be a boltba: az üzlet személyzetének állandó tag-
ja Sparrow és Finch, a végtelenül szelíd vizslák, akik 
nagy örömmel fogadnak minden betérő vendéget a 
piactéri CsupaCsoki Exkluzívban.



AJÁNDÉKÖTLETEK
HÖLGYEKNEK

A nők az ünnep motorjai, mégis sokszor 
rájuk figyelünk a legkevésbé. Háláljuk 
meg a gondoskodásukat egy szép 
kiegészítővel vagy illatszerrel!

CIPŐ MY DAY COLLECTION 72 800 FT • BÉZS PULCSI 
MY DAY COLLECTION 41 100 FT • NYAKLÁNC MY DAY 
COLLECTION 15 600 FT • ÖV MY DAY COLLECTION 
27 150 FT • BARNA NADRÁG ELYSÉES 
15 900 FT • ADVENTI NAPTÁR 
MARIONNAUD 13 900 FT • PARFÜM 
MARIONNAUD 39 000 FT • 
NOTESZ PAPÍR-SZIGET 8 100 FT • 
KERASTASE - GENESIS BOX JEAN 
LOUIS DAVID FODRÁSZAT 24 000 
FT • KEFE DM 1 899 FT • PARFÜM 
DM 3 499 FT • TEA RONNEFELDT 
TEAHÁZ 2 230 FT • TÁSKA GION 
44 900 FT • SZEMÜVEG VISION 
EXPRESS 25 990 FT • FALUSI 
GOURMET PETIT PAIN – SAJTBOLT 
2 100 FT - 5 200 FT 



Rózsakert 
Bevásárlóközpont – 
minden egy helyen

KÉPKIDOLGOZÁS
-1. SZINT

RUHAKLINIKA
1. EMELET

FELNŐTT FODRÁSZAT
-1. SZINT

LOTTÓZÓ
-1. SZINT

GYEREK FODRÁSZAT
-1. SZINT

THAI HARMÓNIA 
TRADICIONÁLIS MASSZÁZS

2. EMELET

TISZTÍTÓ / CIPÉSZ / KULCSMÁSOLÁS
-1. SZINT

PÉNZVÁLTÓ
FÖLDSZINT

RMC CLINICS
3. EMELET

AUTÓMOSÓ / AUTÓKOZMETIKA
P1 SZINT

GYERMEKMEGŐRZŐ
1. EMELET

RMC FOGÁSZATI KÖZPONT
2. EMELET

Ahogy fogynak az év napjai és sű-
rűsödnek a teendőink, egyre érté-
kesebbé válik az időnk. A Rózsakert 
Bevásárlóközpontban elérhető szol-
gáltatások széles palettája lehetővé 
teszi, hogy egy helyen és nyugodt kö-
rülmények között intézzük édes-bajos 
dolgainkat a pénzváltástól a gyógy-
szervásárlásig, a fodrásztól a szem-
üvegkészítésig, sőt még különleges 
ajándékokat is találhatunk az utazási 
irodában vagy a képkidolgozónál.

UTAZÁSI IRODA
1. EMELET

OPTIKA
FÖLDSZINT

OPTIKA
1. EMELET

BANK
2. EMELET

CSOMAGAUTOMATA
FÖLDSZINT

GYÓGYSZERTÁR
FÖLDSZINT
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GOLD HOUSE ÉKSZER
1. EMELET

A család bizalmi ékszerese

„A nálunk 
vásárolt ékszerek 
nem jönnek szembe 
az utcán.”

Egykor New Yorktól Tokión át Pári-
zsig a világ összes fontos ékszervá-
sárán ott volt, nemzetközi forgalma-
zókkal tárgyalt, sokmilliós üzleteket 
bonyolított egy 200 aranyművest fog-
lalkoztató gyár kereskedelmi igazga-
tójaként. Sebők Sándor mégis arra a 
legbüszkébb, amikor a nála megren-
delt egyedi ékszerrel kéri meg valaki a 
kedvese kezét, és ő visszajelzést kap a 
boldog fogadtatásról.

Az üzletember nagy utat tett meg 
mindenféle értelemben, mire „megér-
kezett” hozzánk. A Rózsakert Bevásár-
lóközpont legújabb szolgáltatójának, a 
Gold House ékszerláncnak a tulajdo-
nosa közel fél évszázaddal ezelőtt la-
katos mesterként kezdett el dolgozni 
a szabadkai ékszergyárban, ahol pár 
év alatt a ranglétra legfelső fokáig ju-
tott. Időközben közgazdasági diplomát 
szerzett, megismerte a gyártás és el-
adás minden fázisát, a szerbiai vállalat 
kereskedelmi igazgatójaként pedig be-
járta a világot. A délszláv háború azon-

ban ellehetetlenítette a folytatást. 
Sok délvidéki magyarhoz hasonló-
an úgy döntött, hogy Magyarorszá-
gon kezd új életet, karriert. A köz-
pontosított szocialista ékszeripar 
széthullása után itthon hatalmas 
űr – és egyben lehetőség – kelet-
kezett a területen, így adta magát 

az ötlet, hogy tudását, tapasztalatát 
és nemzetközi kapcsolatrendszerét 

kamatoztatva ékszerkészítő és -keres-
kedő vállalkozást indítson. Három ba-
rátjával összefogva több dél-magyaror-
szági városban nyitottak üzletet, majd 
négy évvel később szétváltak útjaik, 
és Sándor 1994-ben megalapította a 
Gold House hálózatot. A cég immáron 

három évtizede működik ugyanazzal 
az ékszerész-üzemi háttérrel és külön-
leges külföldi partnerkörrel, amelyek 
lehetővé teszik az egyedi igények kielé-
gítését.

„A nálunk vásárolt ékszerek nem 
jönnek szembe az utcán – mondja Se-
bők Sándor. – Szlovéniai partnereink 
különleges ezüst és arany dizájnter-
mékeit csak mi forgalmazzuk itthon, és 
boldogan teljesítünk bármilyen egyedi 
kérést, sőt, ezt érezzük a profilunknak. 
A vásárlóink sokszor hoznak rajzot az 
elképzelt ékszerről, amely alapján mi 
vázlatot készítünk, de a közös terve-
zésre is lehetőség van egy számítógé-
pes program segítségével. Személyre 
szabjuk a kiszolgálást és élménnyé 
tesszük a vásárlást minden vonatko-
zásban. Egyszerre vagyunk klasszikus 
és modern vállalkozás, amely a család 
bizalmi ékszerese kíván lenni: ékszer-
becsléstől a javításig minden hagyo-
mányos feladatot ellátunk. Használt 
ékszert azonban nem árulunk, és azt is 
megmondjuk őszintén, ha egy-egy ké-
rést teljesíthetetlennek tartunk etikai 
okokból. Márkás ékszereket például 
sosem másolnánk.”

A Gold House-nak egyre több visz-
szatérő vevője van, akik a fontos ünne-
pi alkalmakra saját tervezésű ékszert 
választanak ajándékba. „Akkor vagyok 
a legboldogabb, amikor megkapjuk az 
eljegyzési fotót és ott látjuk a képen az 
ékszer mellett az általunk ajándékba 
adott pezsgőt – árulja el Sándor –, vagy 
amikor visszatér hozzánk a fiatal pár, 
hogy az újszülött kislányuknak fülbe-
valót készíttessen. Ezek a pillanatok 
igazolják a mottónkat is: Nálunk az ék-
szer önért van!



MOYO VIRÁG
FÖLDSZINT

Egész évben virágok közt
A természetesség a kulcsszó Szelva György életében és munká-
jában: akár a pályaválasztásról, a családi üzletről, vagy a szép 
csokrokról van szó. A szakma negyedik generációs művelőjeként 
az egész életét a virágok között töltötte, születése óta „lélegzi be” 
az illatukat. 

A család első virágüzleteit, még a háború előtt, a dédszülei 
nyitották meg Budapesten, és bár ezek a boltok elvesztek az álla-
mosítással, a szakma és annak szeretete megmaradt a családban. 
György már a gyerekkori zsebpénzt is koszorúk kiszállításával 
kereste meg, később pedig kitanulta a szakmát, és édesanyjához 
hasonlóan virágkötő lett, majd saját boltokat is nyitott.

A Rózsakert Bevásárlóközpont lévő Moyo virágboltot édesanyja 
haláláig közösen vitték, a lényeg most is ugyanaz, mint a bolt nyi-
tásakor: mindig friss és gyönyörű virágok illatoznak az üzletben. 

Györgynek sem kedvenc munkafázisa, sem kedvenc időszaka 
nincs. „A szakma szeretete nálam nem korlátozódik sem egy-egy 
mozzanatra, sem egy adott ünnepre vagy hónapra – mondja. – 
Ezt a hivatást csak teljes odaadással érdemes művelni.” A Moyo 
tulajdonosa büszke arra, hogy csak minőségi munkát ad ki a ke-
zéből, a törzsvásárlók egyre bővülő köre pedig azt igazolja: nincs 
szükség másfajta üzletfilozófiára.

„Ezt a hivatást 
csak teljes 

odaadással 
érdemes művelni.”



AJÁNDÉKÖTLETEK
HÖLGYEKNEK

Bátran kérjünk segítséget az 
üzletekben, ha elakadunk! Szakértő 
segítség mellett nem kell félnünk 
ruhaneműt vagy sminkterméket 
választani nőismerőseink számára.

SZOKNYA CLAMAR 44 700 FT • BLÚZ CLAMAR 
56 700 FT • ECSETKÉSZLET MARIONNAUD 7 500 
FT • KÖNYV LÍRA 3 490 FT • 
TÁSKA GION 59 900 FT • 
KENDŐ GION 16 990 FT • 
ÖV GION 9 990 FT • KASPÓ 
MOYO VIRÁG 4 850 FT • GO 
DAILY SAMPON JEAN LOUIS 
DAVID FODRÁSZAT 8 500 FT 
• GO DAILY SPRAY JEAN LOUIS 
DAVID FODRÁSZAT 6 100 FT • BOR 
BORTÁRSASÁG 6 950 FT • CSOKOLÁDÉ DM 
799 FT • GYERTYA PAPÍR-SZIGET 10 990 FT • 
SZEMÜVEG TÓBIÁS OPTIKA 99 900 FT 



Feltöltődés 
a Foodcourton

Éttermeink várják Önt 
a földszinti 

Foodcourton

Az advent jellemzően a készülődésről szól, ilyenkor 
elsősorban mások örömét, boldogságát helyezzük 
a fókuszba. Fontos azonban, hogy mi is élvezzük 
ezeket a heteket, hogy időről időre magunkat is 
meglepjük valamivel. Szakítsuk meg az ünnepi 
bevásárlást, ügyintézést egy finom ebéddel 
vagy desszerttel! A Foodcourt tökéletes 
helyszín a megpihenésre, feltöltődésre. Sőt, 
a Rózsakert Bevásárlóközpont éttermei 
partnereink is lehetnek a stresszmentes 
karácsony megteremtésében: akár a 
teljes ünnepi menüt összeállíthatjuk 
és házhoz rendelhetjük a Foodcourt 
vendéglátóhelyeinek kínálatából.

Az ünnepi időszakban egymást érik a vendégségek.  
Akár házigazdaként, akár meghívottként készülünk egy-egy 
eseményre, a prémium Piactéren tökéletesen felkészülhetünk a 
szerepünkre. A jó minőségű hús- és sajtkülönlegességek garantálják 
a menü sikerét, egy finom csokoládéval, teával vagy egy üveg kiváló 
borral pedig megkoronázhatjuk az étkezést.

E X K L U Z Í VE X K L U Z Í V

Készülődés a Piactéren



PAPÍRSZIGET
FÖLDSZINT

„Az alapoktól 
tanultam meg a szakmát 
a szüleim üzletében és 
a kereskedelmi iskolában 
párhuzamosan.”

„Nekem nem mindegy, hogy csava-
rokat árulok vagy papír-írószert. 
Szeretek szép termékekkel foglal-
kozni, kitalálni, hogyan nézzen ki az 
ünnepi kirakat, kiválasztani a nagy-
kereskedésben vagy egy külföldi 
vásáron a különleges csomagolópa-
pírokat, füzeteket, naptárakat, tás-
kákat” – mondja Mezőcsáti Attila, a 
Papír-Sziget egyik tulajdonosa.

Kevesen maradtak a „papíros 
szakmában” olyanok, mint a Mező- 
csáti család, amelyben az alapító 
szülők át tudták adni gyermekeik-
nek a vállalkozást. Az új generáció 
– nővér és báty – pedig nem pusztán 
továbbvitte a Papír-Sziget családi 
üzletet, de a kezdetektől szem előtt 
tartott igényességet és vevőközpon-
tú kereskedői szemléletet megtartva 
fejleszti is azt. Még mindig a közös 
budai otthonhoz közel, de immáron 
négy helyszínen szolgálják ki a zöm-
mel törzsvevőkből álló közönséget a 
vásárlókat jól ismerő, régi alkalma-
zottak. Van olyan kolléga, aki 40 éve, 
még az első, Mészáros utcai kereske-
désben kezdett el dolgozni.

A cég másik vezetője, Mezőcsá-
ti  Andrea is ott ismerkedett meg a 
szakmával. Majd pár évvel később 
Attila is csatlakozott a családi vál-
lalkozáshoz. „Még nem voltam 18, 
amikor elkezdtem a munkát édes-
anyámék üzletében  – idézi fel. – És 
nem úgy volt ám, hogy én vagyok a 
tulajdonos gyereke és bármit csi-
nálhatok, bármi megengedett.  Két 
hónapig csak álltam, figyeltem, 
memorizáltam és cipekedtem. Az 
alapoktól tanultam meg a szakmát 

az üzletben és a kereskedelmi isko-
lában párhuzamosan.” Attila végül 
sok időt töltött a pult mögött is, az 
egyik üzletükben éveken át szolgálta 
ki a vevőket, akik a mai napig rákö-
szönnek az utcán.

Most már nem közvetlenül foglal-
kozik a vásárlókkal, de napi szinten 
találkozni velük a Rózsakert Bevá-
sárlóközpontban. Nyolc éve csábí-
totta be a házba a Papír-Szigetet az 
üzemeltetés, mivel szerettek volna 
egy igényes papírüzletet, ahol az üz-
letközpont jellegéhez illő módon kü-
lönleges a választék és a kiszolgálás.

„Nálunk nem letudják a vásárlást 
az emberek. Az eladóink jól ismerik 
a termékeket, illetve az iskolai igé-
nyeket, és segítenek a választásban. 
Az alapmárkák ugyanúgy megvan-
nak, mint a multikban, és a végösz-
szeg nem feltétlenül magasabb. 
Ugyanakkor a Papír-Szigetben olyan 
termékeket is tartunk, amelyeket 
más nem.”

A szülőktől „megörökölt” 30-40 
éves beszerzői kapcsolatokat a fiata-
lok tovább bővítették, Ausztriából, 
Svájcból, Spanyolországból közvet-
lenül is hoznak be termékeket, köve-
tik a nemzetközi piacot, Attila rend-
szeresen jár külföldi vásárokra.

Arra a legbüszkébb, hogy zökke-
nőmentesen vitték tovább a szülők 
által alapított céget, és még az elmúlt 
nehéz időszakban is sikerült talpon 
maradniuk. Hogyan? „Itt nálunk a 
különleges termékeken túl akad még 
valami, amivel a multik nem tudnak 
versenyezni: van időnk, igényünk és 
tudásunk a vásárlókkal foglalkozni.”

Időt szánnak 
a vásárlókra



PULÓVER: S.OLIVER
FÜZET, CERUZÁK: PAPÍR-SZIGET PAPÍR-ÍRÓSZER

KÖNYV: LÍRA KÖNYVÁRUHÁZ
DOMINO, UNIKORNIS KÉSZÍTŐ KÉSZLET: 

JÁTÉKTENGER

Ez a tél más lesz, mint a többi: indulhat a nagy kaland a kisfiúk 
számára. A hozzávalók mind ott sorakozhatnak majd a fa alatt, 
csak győzze kivárni a szentestét az ajándékozott és az ajándékozó!

PULCSI S.OLIVER 18 660 FT • ADVENTI KALENDÁRIUM CSUPA CSOKI EXKLUZÍV 
3 590 FT • TÁSKA A-WEAR SPORT 16 190 FT • SAPKA A-WEAR SPORT 14 990 FT • 
KORCSOLYA A-WEAR SPORT 25 990 FT • SZEMÜVEG TÓBIÁS OPTIKA 34 800 FT • 
BUKÓSISAK A-WEAR SPORT 28 990 FT • PLÜSS MADÁR JÁTÉKTENGER 11 490 FT • 
PÓKEMBERES TUSFÜRDŐ DM 2 299 FT • KÖNYV LÍRA 6 490 FT

AJÁNDÉKÖTLETEK
KISLÁNYOKNAK

AJÁNDÉKÖTLETEK
KISFIÚKNAK

Egy szép tollnak vagy hajcsatnak éppúgy tudnak örülni a 
kislányok, mint a kedvenc színükben pompázó pulóvernek vagy 
egy rég vágyott hátizsáknak. A lényeg a varázslat!

PÁRNA VILLEROY & BOCH 17 800 FT • HÁTIZSÁK JÁTÉKTENGER 11 490 FT • EGÉR 
PLÜSS JÁTÉKTENGER 5 690 FT • ÜVEGGÖMB JÁTÉKTENGER 17 880 FT • KOCKA 
PLÜSS JÁTÉKTENGER 9 490 FT • KIS CUKOR CSUPA CSOKI EXKLUZÍV 899 FT • 
KÖNYV LÍRA 5 990 FT • PULÓVER S.OLIVER 16 990 FT • ZOKNI S.OLIVER 3 980 
FT • TOLL PAPÍR-SZIGET 890 FT • HAJCSAT TINCSES SZIGET 690 FT • HAJGUMI 
TINCSES SZIGET 690 FT • GYEREK SAMPON TINCSES SZIGET 5 990 FT • GYEREK 
KONDICIONÁLÓ SPRAY TINCSES SZIGET 4 990 FT



SÜNI JÁTÉKKUCKÓ
1. EMELET

Minden gyerek arcára, nevére em-
lékszik, akivel valaha egy pár órát 
játszott Marik Ildikó, a Süni Já-
tékkuckó szíve-lelke-pedagógusa. 
Ez a remek memórián túl azért is 
lehet, mert Ildikó nem pusztán vi-
gyáz a rábízott gyerekekre, hanem 
teljes odaadással foglalkozik velük. 
„Néha megkérdezi a biztonsági őr, 
hogy jól vagyok-e ott a földön. Ná-
lam alap, hogy lent ülök, fekszem, 
guggolok a gyerekekkel, hiszen 
ugyanazt kell látnunk a világból, 
amit ők, ahhoz, hogy értsük őket” 
– árulja el a mindig mosolygós pe-
dagógus, aki 21 évvel ezelőtt egy 
véletlennek köszönhetően vette át 
a Rózsakert játszóházát.

„Már óvodavezető-helyettes-
ként dolgoztam egy intézményben, 
amikor családi okokból ott kellett 
hagynom a szakmát – idézi fel.  
– A kereskedelemben helyezked-
tem el, és egy üzlethelyiséget jöt-
tem megnézni a házban a főnököm 
számára, amikor kiderült, hogy 
egy régi ismerősöm az üzemelte-
tésen dolgozik. Éppen gazdátlan 
lett a játszóház, és felmerült ben-
ne, hogy pont nekem való lenne a 
vállalkozás, amibe belevihetem az 
eredeti szakmám-szenvedélyem. 
Őrült ötletnek tűnt, mégis belevág-
tam. Az első eszközöket otthonról 
hoztam, a lányom játékai voltak.”

Az elmúlt több mint 20 évben 
csurig lett a szoba klasszikus és 
modern társasokkal, logikai és  

kézügyességet fejlesztő eszközök-
kel, mese- és képeskönyvekkel, ba-
bákkal és járművekkel – a kiskony-
hán túl még csúszda és mászóka 
is befért a gumifalu helyiségbe, 
amelynek egyfajta természetes ki-
terjesztése a Rózsakert Bevásár-
lóközpont játszótere, ahova Ildikó 
rendszeresen kiviszi a rábízott 
gyerekeket.

Nemcsak a napközbeni levegő-
zéstől és a délutáni pihenési lehető-
ségtől olyan a Süni, mint egy kislét-
számú bölcsis-ovis csoport. Ildikó 
alapelve a játszva fejlesztés, mind a 
rendszeresen, mind az alkalmilag 
hozzá járó gyerekekkel tudatosan 
foglalkozik. „Finoman irányítom 
a játékválasztást, különösen azok-
nál, akik nem találják fel magukat. 
Sokat alkotunk közösen, festünk, 
gyurmázunk, de ha éppen egy-
másra talál két gyerek, akkor per-
sze hagyom őket. Egy dolog nincs 
itt: kütyü – de egy idő után nem is 
igénylik. A szülők is hálásak, hogy 
nem képernyővel kötöm le a gyere-
küket, még akkor sem, ha csak egy 
bevásárlásnyi időre hagyják itt.”

A legfőbb visszajelzést Ildikó 
munkájáról maguk a kis látoga-
tói adják. Nemcsak azok a kicsik, 
akik az ölébe másznak és szeret-
getik, hanem azok a langaléta ka-
maszok is, akik sok-sok év után 
is be-benéznek Ildikóhoz, az első 
emeleti sarokban megbújó Süni 
Játékkuckóba.

Még a kamaszok is 
beköszönnek

„Nálam alap,  
hogy lent ülök,  

fekszem, guggolok  
a gyerekekkel, 

hiszen ugyanazt kell 
látnunk a világból, 

amit ők, ahhoz, 
hogy értsük őket”



PULÓVER: S.OLIVER
FÜZET, CERUZÁK: PAPÍR-SZIGET PAPÍR-ÍRÓSZER

KÖNYV: LÍRA KÖNYVÁRUHÁZ
DOMINO, UNIKORNIS KÉSZÍTŐ KÉSZLET: 

JÁTÉKTENGER
AJÁNDÉKÖTLETEK

LÁNYOKNAK

Bármit is választunk a srácoknak, a lényeg, hogy vagány legyen. 
Vagy finom. Vagy illatos. Sokkal könnyebb örömet okozni a 
nagyfiúknak, mint elsőre gondolnánk.

FEKETE TERMOSZ RONNEFELDT TEAHÁZ 12 500 FT • GÖRDESZKA A-WEAR 
23 990 FT • KESZTYŰ A-WEAR 8 990 FT • TÁRSASJÁTÉK JÁTÉKTENGER 9 490 
FT • ADVENTI NAPTÁR CSUPA CSOKI EXKLUZÍV 11 999 FT • SÓS-KARAMELLES 
CSOKOLÁDÉ CSUPA CSOKI EXKLUZÍV 10 999 FT • KÉK CSOKOLÁDÉ DM 829 FT • 
AXE DM 1 999 FT • MAN PARFÜM DM 3 499 FT • NOTESZ PAPÍR-SZIGET 7 190 FT • 
DIÓTÖRŐ PAPÍR-SZIGET 6 590 FT • TOLL PAPÍR-SZIGET 290 FT 

Képzeljünk magunk elé egy csajos délutánt és válasszunk hozzá 
kellékeket: piperét, olvasnivalót, finomságot. Már meg is van 
a nagylány ajándéklistája!

TERMOSZ RONNEFELDT TEAHÁZ 12 500 FT • KÖNYV LÍRA 3 990 FT • KÖNYV LÍRA 
3 690 FT • BONBON CSUPA CSOKI EXKLUZÍV 3 990 FT • SZEMÜVEG TÓBIÁS OPTIKA 
143 990 FT • ARCMASSZIROZÓ ROLLER DM 2 699 FT • GUA SHA ARCMASZÍROZÓ KŐ 
DM 4 999 FT • SZEMHÉJPÚDER PALETTA DM 1 999 FT • SZEMHÉJPÚDER PALETTA 
DM 1 999 FT • KÖRÖMLAKK DM 699 FT • SAMPON DM 2 299 FT • AJÁNDÉKCSOMAG 
DM 7 499 FT • SPECIAL CURLS MASK (HAJÁPOLÓ) TINCSES SZIGET 6 490 FT • LINDT 
CSOKOLÁDÉ ROSE ÉDESSÉG 6 900 FT • RÓKÁS TÁSKAKIEGÉSZÍTŐ GION 14 990 FT • 
TOLL PAPÍR-SZIGET 590 FT 

AJÁNDÉKÖTLETEK
FIÚKNAK



NORIKO SUSHI / SÜTI / GREEN
FÖLDSZINT

Mi köze egymáshoz a lazacos nigirinek, a 
csokis piskótának és a brokkolifasírtnak? 
Mind Dévényi András és felesége Szandra 
látványkonyháiban készülnek a földszinti 
Foodcourton. 

A japán kultúra iránti rajongása és kis-
lánya sushiszeretete sodorta a négyszeres 
karate magyar bajnokot és -edzőt, Dévényi 
Andrást a vendéglátásba 12 évvel ezelőtt. 
„Amikor meghallottam, hogy Midori asz-
szony hazamegy Japánba és eladja az üzle-
teit, köztük a Rózsakert Bevásárlóközpont 
beli sushibárt, ahova a kislányommal a 
balettórái után jártunk, nem volt kérdés, 
hogy ezt szeretném csinálni: sushi éttermet 
vinni – idézi fel András. – Tapasztalatom 
nem volt, de elképzelésem igen: pont olyan 
kiszolgálást akartam nyújtani, amilyet én 
várok el a pult másik oldalán.”

Ez az egyszerű „recept” úgy tűnik bevált: 
hamar a város egyik legkeresettebb sushizó-
jává vált a Noriko. Van olyan japán vendég, 
aki családjával szombatonként Székesfe-
hérvárról kerekedik fel, hogy az étteremben 
ebédeljen. András sokszor járt Japánban, az 
egyik alkalommal két hónapon át szervezte, 
hogy bejuthasson a Sushi álmok című filmben 
bemutatott, három Michelin-csillagos étte-
rembe. Azt mondja, hogy sehol nem kóstolt 
hasonló minőségű halakat. Sok olyan norikós 
törzsvendég van, aki eljutott Japánba, de a 
sushit ott sem találta finomabbnak mint ná-
luk, a Rózsakert Bevásárlóközpontban.

Szerinte mindez a Midori asszony ál-
tal kitanított és mai napig náluk dolgozó 
sushi-chefnek, Varga Karolinának és a 
gondosan összeválogatott alapanyagoknak 
köszönhető. „Én minden egyes halfajtát 
máshonnan szerzek be – árulja el András. – 
Nem a kényelem a legfőbb szempont a mun-
kánkban. Mi nem készítünk előre sushikat, 

minden tál frissen, a vendégek előtt készül.”
 Ugyanezek az elvek érvényesülnek a 

házaspár másik két vendéglátóhelyén, a 
Sütiben és Greenben is, amelyek szintén a 
tulajdonosok szenvedélyei nyomán szület-
tek. Szandra bár a sushi étteremben dolgo-
zott akkoriban, éjszakánként lázasan sü-
tötte nagymamája receptjeit, nem győzték 
megenni a sok finomságot a lakótársai és 
kollégái. András ötlete volt, hogy a Rózsa-
kert Bevásárlóközpont frissen megürült 
üzlethelyiségében nyissanak egy kézműves 
sütizőt, ahol minden süti minőségi alap-
anyagokból készül és ahol az összes munka-
folyamat követhető az üvegfelületeken át.

Tulajdonostársakból idővel egy pár 
lettek, ma már négy gyermeket nevelnek 
közösen, és Szandra szerzett ételintole-
ranciája új vállalkozásra motiválta őket: 
megnyitották a mindenmentes, de házias 
Greent, ahol a gluténmentes túrógombóctól 
a vega brassóiig sorakoznak az újragondolt 
klasszikusok.

„Minden vállalkozásunkban a törzsven-
dégekre építünk – mondja Szandra. – Fon-
tos, hogy ne unjanak bele a sütikbe és az 
ételekbe, ugyanakkor megtalálják a ked-
venceiket is. Azt szoktam mondani, hogy 
nálunk két hét alatt nagyjából minden ven-
déggel találkozik az ember, annyira szűk a 
vendégkör. Így aztán fontos, hogy megfe-
leljünk az elvárásaiknak, reagáljunk a jel-
zéseikre. A Sütiben két héttel a megnyitás 
után már volt mentes süti, mert azt keres-
ték.” András és Szandra hangsúlyozzák: 
a gondos üzletvezetőknek (a Norikóban 
Krisztián, a Greenben Marika, a Sütiben 
pedig Szandra húga, Szimi), valamint a sok 
éve velük dolgozó kollégáknak oroszlán-
részük van az éttermek sikerében, a vevők 
elégedettségében. 

„Mindent 
onnan szerzek be, 
ahol a legjobbat 
kapom.”

Munkatársból üzlettársak, 
majd házastársak



HÚSSZABÓSÁG
-1. SZINT

Hússzabó 
állandó ügyeletben

Bébikrokodilt meg éticsiga-petét egy-
aránt szerzett már, és állandó válasz-
tékon tartja a 180 ezer forintos japán 
bélszínt, mégsem ez az igazi mutat-
vány egy hentes esetében Szabó Ferenc 
szerint, hanem jó minőségű, magyar 
húsokat folyamatosan teljes készleten 
tartani.

A HúsSzabóság ügyvezetője magyar, 
főleg hajdúsági termelőktől szerzi be 
a tőkehúst, minden fajtát máshonnan. 
„Pár autóm már ráment a rossz utakon 
a kutatásra – árulja el. – De csak olyan 
húst árulok, amelynek személyesen 
ellenőrzöm az eredetét: milyen takar-
mánnyal etetik, milyen körülmények 
között tartják az állatokat.” Ferenc nem 
ismer kompromisszumot a minőség és 
a széles termékválaszték tekintetében, 
szerinte ez a két dolog az, ami egy exk-
luzív igényeket is kielégítő hentesüz-
letet megkülönböztet egy átlagos hús-
bolttól. A széles választék részét képezi 
a saját recept alapján készülő kolbász és 
a „kényelmi termékek is”: a cég séfjei, il-
letve Ferenc receptjei alapján előkészí-
tett (pácolt, konfitált, szuvidált) húsok, 
hamburgerpogácsák, nyársak. 

A törzsvendégek a nap 24 órájában 
hívhatják és hívják is a „hússzabót”, 
akár egy különleges kívánsággal, akár 
csak a tűzhely mellől, gyors tanácsért, 
Ferenc számára évek óta nem léte-
zik szabadnap. Hajnali 4-kor kel, fo-
lyamatosan ott van a boltokban vagy 
árut intéz, „nyaralni” a párizsi Rungis 
húspiacra jár, és még a lazább vasárnap 

délutánokat is sütögetéssel, kísérlete-
zéssel tölti – bár ilyenkor a maga örömé-
re készíti el a húskülönlegességeket. 

Úgy tűnik, ha valamit csinál, azt 
teljes szenvedéllyel teszi. A debrece-
ni fiatalember eredetileg értelmiségi 
pályára készült, édesanyja javasolta, 
hogy tanuljon inkább valami szakmát. 
Ferenc azt gondolta, ha már a húsipari 
szakközépbe terelte a szülői szándék, 
ebből a munkából hozza ki a lehető 
legtöbbet. Ez a magyar viszonyok kö-
zött nem volt egyszerű. Az elhatáro-
zás, hogy saját vállalkozást indítson, 
egy magyar közértlánc nyomasztó 
húspultjában jött. „Undorító csirke-
combokat kellett fogdosni, marta a 
kezem a vegyszeres szemét, akkor jött 
a felismerés: szeretnék normális alap-
anyagokkal foglalkozni és nem akarok 
napi 35 tonnát megforgatni.” Ferenc 
felmondott és „inasévre” ment, hogy 
steakszakértővé képezze magát: menő 
éttermekben bontotta ingyen a mar-
hát, és olaszországi húsüzemekbe ké-
redzkedett be. 

Ezután már kész volt egy saját vál-
lalkozás létrehozására, és a Szépvölgyi 
úton megnyitott első üzlet gyors sikere 
bizonyította számára, hogy jól gondolta: 
van közönsége a minőségi húsárúnak. 
Az első üzletet gyorsan kinőtte, azóta 
már három helyen üzemeltet HúsSza-
bóságot. Francia, holland, dél-amerikai 
és japán kapcsolatai révén bármit be 
tud szerezni, eddig csak a pandamájra 
mondott nemet.

„Csak olyan húst árulok, 
amelynek személyesen 
ellenőrzöm az eredetét.”



AJÁNDÉKÖTLETEK
FÉRFIAKNAK

ÉDESSÉG BOMBA ROSE ÉDESSÉG 7 200 FT • FÉRFI HAJÁPOLÓ SZETT JEAN LOUIS DAVID 
FODRÁSZAT 13 000 FT • KÖNYV LÍRA 4 999 FT • ADVENTI KALENDÁRIUM CSUPA CSOKI EXKLUZÍV 
11 990 FT • GUINNESS CSUPA CSOKI EXKLUZÍV 4 999 FT • FALUSI GOURMET PETIT PAIN – 
SAJTBOLT 2 100 FT - 5 200 FT • TEA RONNEFELDT TEAHÁZ 2 800 FT • AFTERSHAVE DM 1 690 FT • 
POHÁRKÉSZLET VILLEROY & BOCH 37 500 FT • BOR BORTÁRSASÁG 6 950 FT 

Egy finom borral vagy csokoládéval, egy izgalmas 
könyvvel vagy finom illatszerrel nem lehet mellélőni. 
A lényeg, hogy ismerjük az ajándékozott ízlését és 
szánjunk időt a választásra.

TÁSKA GION 79 900 FT • BOR BORTÁRSASÁG 10 900 FT • KÖNYV 
LÍRA 4 990 FT • CSOKOLÁDÉ CSUPA CSOKI EXKLUZÍV 10 999 FT • 
SZEMÜVEG TÓBIÁS OPTIKA 179 900 FT • OLD SPICE (FADOBOZ) DM 
7 999 FT • DOLCE GABBANA PARFÜM MARIONNAUD 44 200 FT • 
PULÓVER ELYSÉES 19 990 FT • SÁL ELYSÉES 12 900 FT



www.benu.hu

Rózsakert 
BENU Gyógyszertár

A FÖLDSZINTI ÁTRIUMBAN 
KERESSEN MINKET, 
A RÓZSAKERT BENU 
GYÓGYSZERTÁRAT!

Állandó kedvezményekkel, gyógyszerek, 
vitaminok és dermokozmetikumok széles 
választékával várjuk a hét minden napján!

GANT, Rózsakert Bevásárlóközpont  |  www.eshopgant.hu

FÖLDSZINT
(+36 1) 391-5831



Szívből jövő figyelem

Magánklinika 100 orvossal, 60 szakterületen, 20 éve a magyar piacon.
Foglaljon időpontot, ha fáj valami, megelőzné a bajt, vagy nincs ideje várni!

rmc.hu | +36 1 392 0505

A tájékoztatás nem teljes körű, célja kizárólag a figyelem felkeltése. A bankszámlára vonatkozó részletes feltételeket a Fogyasztók részére szóló CIB ECO Bankszámla kondíciós lista, a fogyasztók 
és egyéni vállalkozók részére szóló Bankszámlákra és a fizetési műveletekre vonatkozó Különös Üzletszabályzat, valamint a fogyasztók és egyéni vállalkozók részére szóló Általános Lakossági Üzletszabályzat 
tartalmazza, melyek megtalálhatóak a www.cib.hu honlapon, valamint a CIB bankfiókokban.

Már 7 éves korú gyermeke 
számára is igényelhet 
számlavezetést!
cib.hu/gyerekszamlak

TUDJUK: 
SAPKA, SÁL... 
ÉS CIB 
GYEREKSZÁMLÁK

HOGY A LÉNYEGGEL TÖRŐDHESSEN
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   Ki mondta, hogy egy    

       klasszikus kamera 
    nem lehet trendi és vagány?

Photo Creator 3 az 1-ben fotókészítő szettel hangulatos képeket készíthetsz azonnal, 
hogy menő, személyre szabott faliújságot, ajándékot készíts. A digitális kijelző segítségével 
könnyen beállíthatod a képet, ami az exponáló gomb megnyomása után instant elkészül.

A különleges hatású, hőpapírra nyomott fekete-fehér, tintamentes képet ezután 
kiszínezheted, és cool matricákkal teheted egyedivé, melyből többet is találsz a szettben. 
A tartalék hőpapíroknak köszönhetően akár 250 fotót is készíthetsz.

A kamerával ráadásul nem csak hagyományos módon fotózhatsz, 
de szelfit és videókat is készíthetsz. FÖLDSZINT

BUDAPEST II., 
GÁBOR ÁRON U. 74–78/A

Várunk szeretettel a Rózsakert Bevásárlóközpontban, akár nagybevásárlást tartasz, akár 
csak pár dologért ugrasz be. Nálunk folyamatosan nagy kínálatot, akciós és saját márkás 

termékek széles választékát és mindig friss húsokat kínáló húspultot találsz.  
Fedezd fel aktuális akcióinkat!

AHOL MINŐSÉG 
ÉS KEDVEZŐ ÁR EGYÜTT JÁR

SEGÍTÜNK, HOGY több maradjon,

 FOLYAMATOS AJÁNLATOKKAL VÁRUNK!

TÖLTSD LE MySPAR alkalmazásunkat

 KUPONAJÁNLATAINKKAL!ÉS Maxxxold ki a spórolást

NYITVATARTÁS: H-P.: 07.00-21.00 SZ.: 07.00-18.00 V.: 08.00-17.00
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A FÉNY 
BENNÜNK

VAN

A karácsony a legfényesebb ünnepünk – díszvilágítás nélkül is. 
Idén nem kapcsolunk ünnepi fényeket.


